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Anotace:
Cílem předmětu je rozvoj klíčových kompetencí a podnikatelských dovedností žáků, zvyšo-
vání jejich finanční gramotnosti a zvýšení jejich šancí na uplatnění se na pracovním trhu. Je 
to nejlepší forma výuky pro to, jak se uplatnit v profesním životě.

Stěžejní součástí aktivity je založení fiktivní firmy. Fiktivní firma odpovídá reálné společnosti 
svojí formou, strukturou a funkcí, řídí se stejnými právními předpisy, užívá stejné podklady 
z hospodářské praxe. Žák získá znalosti o běžných obchodních zvyklostech. Jednotlivé 
třídy mají v předmětu fiktivní firmy společný cíl: Založit a provozovat fiktivní firmu ve svém 
učebním oboru.
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1. Fiktivní firma - teoretická část  

1.1 Prameny obchodního práva 
Obchodní zákoník: 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Živnostenský zákon: 455/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Občanský zákoník: 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Směnečný a šekový zákoník: 191/1950 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Občanský soudní řád: 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zákon o cenných papírech: 591/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zákon na ochranu hospodářské soutěže: 143/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů

Zákon o rozhodčím řízení: 216/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zákon o státním podniku: 77/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zákon o dluhopisech: 190/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

S těmito uvedenými zákony můžete přijít do styku v případě, že budete podnikat. Ve 
Vašem případě se zpravidla setkáte hlavě s Obchodním zákoníkem, Živnostenským 
zákonem a Občanským zákoníkem.  

1.1.1 Obchodní zákoník 

Obchodní zákoník slouží k úpravě soukromého práva a v aktuálním znění se skládá 
ze tří částí:  

Ta první s názvem Obecná ustanovení (§1 až §55) definuje základní pojmy včetně
podnikání zahraničních osob, obchodního rejstříku, účetnictví podnikatelů a 
hospodářské soutěže.  

Část druhá (§56 až §260) se věnuje obchodním společnostem (veřejná obchodní 
společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným a akciová 
společnost) a družstvu. 

Část třetí pak obchodním závazkovým vztahům (§261 až §755).  
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Současný Obchodní zákoník bude počátkem roku 2014 nahrazen Zákonem o 
obchodních korporacích. 

ROZSAH PŮSOBNOSTI 

„(1)Tento zákon upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy, jakož i 
některé jiné vztahy s podnikáním související, a zapracovává příslušné předpisy 
Evropských společenství…“ (§ 1) 

PODNIKÁNÍ 

„(1) Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem 
vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku…“ (§ 2) 

FIRMA 

„(1) Firmou fyzické osoby musí být vždy její jméno a příjmení (dále jen "jméno"). 
Firma fyzické osoby může obsahovat dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh 
podnikání vztahující se zpravidla k této osobě nebo druhu podnikání.“ (§ 9)

Při tvorbě názvu obchodní firmy je nutné respektovat princip pravdivosti a 
nezaměnitelnosti. 

ÚKOL 1: Popište, co si pod těmito principy představujete. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

ÚKOL 2: Zaškrtněte správné označení firmy fyzické osoby. 

a) NOVÁK – truhlářství 

b) Truhlářství 

c) Truhlářství – Novák 

d) Josef Novák 

e) Josef Novák – truhlářství 

NEKALÁ SOUTĚŽ 
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„(1) Nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži nebo v hospodářském styku, 
které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným 
soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším zákazníkům. Nekalá soutěž se zakazuje. 
(2) Nekalou soutěží podle odstavce 1 je zejména: 
a) klamavá reklama, 
b) klamavé označování zboží a služeb, 
c) vyvolávání nebezpečí záměny, 
d) parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, 
e) podplácení, 
f) zlehčování, 
g) srovnávací reklama, 
h) porušování obchodního tajemství, 
i) ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí.“ (§ 44) 

ÚKOL 3: Napište, co znamená pojem klamavá reklama, klamavé označování 
zboží a služeb, vyvolání nebezpečí záměny. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

OBCHODNÍ REJSTŘÍK 

„(1) Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené 
údaje o podnikatelích. Obchodní rejstřík je veden v elektronické podobě. 
(2) Obchodní rejstřík vede k tomu zvláštním právním předpisem určený 
soud…[krajské soudy, v Praze je to soud městský]. 

(3) Rejstříkový soud vede pro každého zapsaného podnikatele, organizační složku 
podniku, … 
(4) Rejstříkový soud zveřejní zápis do obchodního rejstříku, jeho změnu či výmaz, 
jakož i uložení listiny do sbírky listin bez zbytečného odkladu po zápisu, ledaže 
právní předpis ukládá tuto povinnost někomu jinému. Zveřejňované údaje rejstříkový 
soud nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu oznámí také příslušnému 
daňovému orgánu, orgánu státní statistiky a orgánu, který vydal průkaz 
živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění. „ (§ 27) 

„(1) Do obchodního rejstříku se zapisují: 
a) obchodní společnosti a družstva, 
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…
c) fyzické osoby, které jsou podnikateli a mají bydliště v České republice …, pokud o 
zápis požádají, a 
d) další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zvláštní právní předpis. 
(2) Fyzická osoba, která je podnikatelem, se zapíše do obchodního rejstříku vždy, 
jestliže výše jejích výnosů nebo příjmů snížených o daň z přidané hodnoty, je-li 
součástí výnosů nebo příjmů, dosáhla nebo přesáhla za dvě po sobě bezprostředně
následující účetní období v průměru částku sto dvacet milionů Kč.“ (§ 34) 

OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY A JEJICH PRVKY  

Jsou to takové vztahy, kdy jedna osoba je povinna poskytnout nějaké plnění a druhá 
osoba je povinna takové plnění přijmout. 

Smluvní strana, která není podnikatelem, nese odpovědnost za porušení povinností z 
těchto vztahů podle občanského zákoníku a na její společné závazky se použijí 
ustanovení občanského zákoníku. 

• Kupní smlouva 
„(1) Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc (zboží) 
určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo 
k této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu. 
(2) Ve smlouvě musí být kupní cena dohodnuta nebo musí v ní být alespoň stanoven 
způsob jejího dodatečného určení, ledaže z jednání o uzavření smlouvy vyplývá vůle 
stran ji uzavřít i bez určení kupní ceny. V tomto případě je kupující povinen zaplatit 
kupní cenu stanovenou podle § 448.“ (§ 409) 

• Smlouva o dílo 
„(1) Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel se 
zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. 
(2) Dílem se rozumí zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, 
montáž určité věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy nebo úpravy určité věci 
nebo hmotně zachycený výsledek jiné činnosti. Dílem se rozumí vždy zhotovení, 
montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části. 
(3) Cena musí být ve smlouvě dohodnuta nebo v ní musí být alespoň stanoven 
způsob jejího určení, ledaže z jednání o uzavření smlouvy vyplývá vůle stran uzavřít 
smlouvu i bez tohoto určení. (§ 536) 

ÚKOL 4: Vytvořte vzor Kupní smlouvy a Smlouvy o dílo. Vytvořenu, vytištěnou 
Kupní smlouvu a Smlouvu o dílo vložte do pracovního sešitu. Jako pomůcku 
pro vytvoření Kupní smlouvy a Smlouvy o dílo použijte např. internetové 
stránky.  

1.1.2 Živnostenský zákon 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

OBCHODNÍ REJSTŘÍK 
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(3) Rejstříkový soud vede pro každého zapsaného podnikatele, organizační složku 
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(4) Rejstříkový soud zveřejní zápis do obchodního rejstříku, jeho změnu či výmaz, 
jakož i uložení listiny do sbírky listin bez zbytečného odkladu po zápisu, ledaže 
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soud nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu oznámí také příslušnému 
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živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění. „ (§ 27) 

„(1) Do obchodního rejstříku se zapisují: 
a) obchodní společnosti a družstva, 
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…
c) fyzické osoby, které jsou podnikateli a mají bydliště v České republice …, pokud o 
zápis požádají, a 
d) další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zvláštní právní předpis. 
(2) Fyzická osoba, která je podnikatelem, se zapíše do obchodního rejstříku vždy, 
jestliže výše jejích výnosů nebo příjmů snížených o daň z přidané hodnoty, je-li 
součástí výnosů nebo příjmů, dosáhla nebo přesáhla za dvě po sobě bezprostředně
následující účetní období v průměru částku sto dvacet milionů Kč.“ (§ 34) 

OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY A JEJICH PRVKY  

Jsou to takové vztahy, kdy jedna osoba je povinna poskytnout nějaké plnění a druhá 
osoba je povinna takové plnění přijmout. 

Smluvní strana, která není podnikatelem, nese odpovědnost za porušení povinností z 
těchto vztahů podle občanského zákoníku a na její společné závazky se použijí 
ustanovení občanského zákoníku. 

• Kupní smlouva 
„(1) Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc (zboží) 
určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo 
k této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu. 
(2) Ve smlouvě musí být kupní cena dohodnuta nebo musí v ní být alespoň stanoven 
způsob jejího dodatečného určení, ledaže z jednání o uzavření smlouvy vyplývá vůle 
stran ji uzavřít i bez určení kupní ceny. V tomto případě je kupující povinen zaplatit 
kupní cenu stanovenou podle § 448.“ (§ 409) 

• Smlouva o dílo 
„(1) Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel se 
zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. 
(2) Dílem se rozumí zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, 
montáž určité věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy nebo úpravy určité věci 
nebo hmotně zachycený výsledek jiné činnosti. Dílem se rozumí vždy zhotovení, 
montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části. 
(3) Cena musí být ve smlouvě dohodnuta nebo v ní musí být alespoň stanoven 
způsob jejího určení, ledaže z jednání o uzavření smlouvy vyplývá vůle stran uzavřít 
smlouvu i bez tohoto určení. (§ 536) 

ÚKOL 4: Vytvořte vzor Kupní smlouvy a Smlouvy o dílo. Vytvořenu, vytištěnou 
Kupní smlouvu a Smlouvu o dílo vložte do pracovního sešitu. Jako pomůcku 
pro vytvoření Kupní smlouvy a Smlouvy o dílo použijte např. internetové 
stránky.  

1.1.2 Živnostenský zákon 
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Živnostenský zákon je součástí soukromého práva a slouží k úpravě podmínek 
živnostenského podnikání. Skládá se z 5 částí:  

V té první (§ 1 až § 18) upravuje pojem živnost a podmínky provozování živnosti. 

V druhé (§ 19 až § 27) se detailně zabývá jednotlivými druhy živností (koncesované a 
ohlašovací: řemeslné, vázané, volné).  

Část třetí se v rozmezí paragrafů 28 až 44 věnuje rozsahu živnostenského oprávnění 
a povinnostem podnikatele. 

Část čtvrtá (§ 45 až § 60) pak vzniku, změně a zániku živnostenského oprávnění a 
živnostenskému rejstříku.  

Pátá část (§ 60a až § 64) upravuje živnostenskou kontrolu a správní delikty.

„Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 
odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto
zákonem.“ (§ 2) 

ÚKOL 5: Napište, jakou živnost byste chtěl/a provozovat Vy. Popište, proč jste 
si vybral/a právě ji. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

SUBJEKTY OPRÁVNĚNÉ PROVOZOVAT ŽIVNOST 

„(1) Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky 
stanovené tímto zákonem (dále jen "podnikatel"); státní povolení k provozování 
živnosti (dále jen "koncese") se vyžaduje jen v případech vymezených tímto 
zákonem.“ (§ 5) 

ROZDĚLENÍ ŽIVNOSTÍ (§ 9) 
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Živnosti jsou: 

A) ohlašovací, které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na 
základě ohlášení: 
a) řemeslné, např.:  
o Pekařství, cukrářství 
o Zednictví 
o Holičství, kadeřnictví 
o Oprava silničních vozidel  
o Hostinská činnost 

b) vázané, např.:  
o Činnost účetních poradců  
o Provozování autoškoly  
o Provádění staveb  
o Geodetické práce 

c) volné: předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 
až 3  živnostenského zákona, např.:

o Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví 
a myslivost (Pouze pro oblast zemědělství je třeba na OŽÚ vyplnit 
speciální žádost, viz Příloha 1 – Žádost o zápis do evidence 
zemědělského podnikatele.). 

o Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) 

o Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

o Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a 
slaměných výrobků

o Výroba hnojiv 

o Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební 
činnosti 

o Zprostředkování obchodu a služeb 

o Velkoobchod a maloobchod 

o Ubytovací služby 

o Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 

o Pronájem a půjčování věcí movitých 

o Projektování pozemkových úprav 

o Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 

o Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling 
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o Fotografické služby 

o Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti 
cestovního ruchu 

o Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, 
pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, 
prodejních a obdobných akcí 

o Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu 
a osobního zboží 

o Poskytování služeb pro rodinu a domácnost 

o Výroba, obchod a služby jinde nezařazené 

B) koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese, např.: 
o Provozování cestovní kanceláře  
o Silniční motorová doprava  
o Služby soukromých detektivů  
o Provozování krematoria 

Koncesovaná živnost, je taková, na kterou není právní nárok. Žadatel požádá o 
koncesovanou živnost, ale neví, zda ji získá, protože musí splňovat ještě
podmínku spolehlivosti, atd. Koncesi uděluje Obecní živnostenský úřad a uchazeč
musí mít odpovídající vzdělání včetně speciálních kurzů apod. 

OŽÚ vydává Výpis z živnostenského rejstříku. O živnosti volné, vázané, řemeslné, 
nebo koncesi rozhodne přímo OŽÚ při Vaší osobní návštěvě.  

ÚKOL 6: Napište, na který konkrétní úřad (místo, telefonní číslo, e-mailová 
adresa) se obrátíte v případě svého uvedeného podnikání, aby Vám poradili, o 
jakou živnost se jedná, o co máte žádat a jaké doklady bude třeba z Vaší strany 
doložit. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

1.1.3 Občanský zákoník 
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Občanský zákoník slouží k úpravě soukromého práva a v aktuálním znění se skládá 
z pěti částí.  

V té první s názvem Obecná ustanovení (§ 1 až § 122) jsou upraveny 
občanskoprávní vztahy, jejich ochrana, účastníci, zastoupení, právní úkony, 
spotřebitelské smlouvy, promlčení a některé další pojmy.  

Část druhá Věcná práva (§ 123 až § 180) obsahuje úpravu vlastnického práva, 
spoluvlastnictví a společného jmění, práva k cizím věcem a právo zástavní a 
zadržovací.  

Následuje až část šestá Odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení (§ 415 
až § 459), část sedmá upravující dědění (§ 460 až § 487) a část osmá Závazkové 
právo (§ 488 až § 852k) upravující různé druhy smluv, sázku a hru či veřejnou 
soutěž.  

Současný Občanský zákoník bude počátkem roku 2014 nahrazen novým 
Občanským zákoníkem. 

2. Fiktivní firma – praktická část 
2.1 Cíl předmětu fiktivní firma 

Cílem předmětu fiktivní firma je rozvoj klíčových kompetencí a podnikatelských 
dovedností žáků, zvyšování jejich finanční gramotnosti a zvýšení jejich šancí na 
uplatnění se na pracovním trhu. Stěžejní součástí aktivity je založení fiktivní firmy. 
Fiktivní firma odpovídá reálné společnosti svojí formou, strukturou a funkcí, řídí se 
stejnými právními předpisy, využívá stejné podklady z hospodářské praxe. Získáte 
znalosti o běžných obchodních zvyklostech. 

2.2 Náplň předmětu fiktivní firma 

Jednotlivé třídy mají společný cíl: založit a provozovat fiktivní firmu. Předmětem pak 
bude zvolená náplň a činnosti. 

2.3 Podnikatelský záměr 
Podnikatelský záměr je základní plán podnikání. 
Jde prakticky o ideál, jemuž se podnikatel snaží v průběhu podnikání přiblížit. 
Podnikatelský záměr lze chápat jako dlouhodobou strategii podnikání, ze které 
podnikatel vychází a s níž by mělo být celé jeho podnikání v naprostém souladu. 
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o Fotografické služby 

o Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti 
cestovního ruchu 

o Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, 
pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, 
prodejních a obdobných akcí 

o Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu 
a osobního zboží 

o Poskytování služeb pro rodinu a domácnost 

o Výroba, obchod a služby jinde nezařazené 

B) koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese, např.: 
o Provozování cestovní kanceláře  
o Silniční motorová doprava  
o Služby soukromých detektivů  
o Provozování krematoria 

Koncesovaná živnost, je taková, na kterou není právní nárok. Žadatel požádá o 
koncesovanou živnost, ale neví, zda ji získá, protože musí splňovat ještě
podmínku spolehlivosti, atd. Koncesi uděluje Obecní živnostenský úřad a uchazeč
musí mít odpovídající vzdělání včetně speciálních kurzů apod. 

OŽÚ vydává Výpis z živnostenského rejstříku. O živnosti volné, vázané, řemeslné, 
nebo koncesi rozhodne přímo OŽÚ při Vaší osobní návštěvě.  

ÚKOL 6: Napište, na který konkrétní úřad (místo, telefonní číslo, e-mailová 
adresa) se obrátíte v případě svého uvedeného podnikání, aby Vám poradili, o 
jakou živnost se jedná, o co máte žádat a jaké doklady bude třeba z Vaší strany 
doložit. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

1.1.3 Občanský zákoník 
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Typickým znakem podnikatelského záměru je utajení jeho klíčových částí až do 
okamžiku realizace. Podnikatel usiluje v rámci volného trhu o konkurenční výhodu, a 
proto se snaží své záměry tajit, dokud je to jen možné, aby je nezneužila dříve 
jeho konkurence. Úspěšnost podnikatelského záměru je tak do značné míry závislá 
na jeho praktickém provedení a kvalitě záměru.1

Před rozhodnutím o zahájení podnikání je důležité zvážit jeho výhody a nevýhody.  

ÚKOL 7: Napište výhody a nevýhody podnikatelské činnosti. Můžete využít 
znalostí a zkušeností rodičů, příbuzných a známých.  

Výhody:      Nevýhody: 

 ________________________   _________________________ 

 ________________________   _________________________ 

 ________________________   _________________________ 

 ________________________   _________________________ 

  

ÚKOL 8: Uveďte, jakého cíle chcete ve svém podnikání dosáhnout a co je Vaší 
prioritou. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

ÚKOL 9: Posuďte své fyzické, duševní a finanční možnosti. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

                                                           
1 Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnikatelsk%C3%BD_z%C3%A1m%C4%9Br 
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ÚKOL 10: Vyjmenujte, které příležitosti pro Vaše podnikání poskytuje trh, a jaká 
má rizika. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ÚKOL 11: Uveďte, kdo je konečným zákazníkem Vaší fiktivní firmy. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ÚKOL 12: Zmapujte konkurenci svého oboru činnosti. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ÚKOL 13: Vyjmenujte, která odd lení/funkce by m la mít firma, aby byla 
schopná provozu.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

ÚKOL 14: S pomocí u itele zvolte majitele firmy – fyzickou osobu (na ni bude 
vystaven výpis z živnostenského rejst íku). Pak obsa te jednotlivé funkce 
(bude se pak jednat zam stnance) a zaneste je do organiza ní struktury, jejíž 
grafický návrh si sami vytvo íte.
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ÚKOL 15: Vypracujte konkrétní podnikatelský záměr pro svou fiktivní firmu 
(mimo pracovní sešit, např. jako zvláštní brožura s fotkami, v powerpointové 
prezentaci apod.). 

ÚKOL 16: Doplňte do tabulky konkrétní údaje Vaší fiktivní firmy a jejího 
majitele. Tyto údaje následně použijete při žádosti na Obecním živnostenském 
úřadu. 

Údaje o firmě:  

Jméno, příjmení 

Rodné číslo 

Datum narození 

Bydliště

Místo podnikání 

Předmět podnikání 

Vznik oprávnění 

Doba platnosti oprávnění 

  

2.4 Založení živnosti 

ÚKOL 17: S vyplněnou tabulkou požádejte OŽÚ (učitele) o vydání Výpisu z 
živnostenského rejstříku.  

ÚKOL 18: Po obdržení Výpisu z ŽR uveďte, jak budete dále postupovat. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ÚKOL 19: Založte fiktivní firemní bankovní účet. 
14 

 

ÚKOL 15: Vypracujte konkrétní podnikatelský záměr pro svou fiktivní firmu 
(mimo pracovní sešit, např. jako zvláštní brožura s fotkami, v powerpointové 
prezentaci apod.). 

ÚKOL 16: Doplňte do tabulky konkrétní údaje Vaší fiktivní firmy a jejího 
majitele. Tyto údaje následně použijete při žádosti na Obecním živnostenském 
úřadu. 

Údaje o firmě:  

Jméno, příjmení 

Rodné číslo 

Datum narození 

Bydliště

Místo podnikání 

Předmět podnikání 

Vznik oprávnění 

Doba platnosti oprávnění 

  

2.4 Založení živnosti 

ÚKOL 17: S vyplněnou tabulkou požádejte OŽÚ (učitele) o vydání Výpisu z 
živnostenského rejstříku.  

ÚKOL 18: Po obdržení Výpisu z ŽR uveďte, jak budete dále postupovat. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ÚKOL 19: Založte fiktivní firemní bankovní účet. 



15 
 

Pokud podnikatel bude zaměstnávat zaměstnance, musí s nimi uzavřít pracovní 
poměr na základě Zákoníku práce (262/2006). Může tak učinit pomocí pracovní 
smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. 

• Pracovní smlouva 
„(1) Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a 
zaměstnancem…“  (§33)

„(1) Pracovní smlouva musí obsahovat 
a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, 
b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písmene a) 
vykonávána, 
c) den nástupu do práce. 
(2) Od pracovní smlouvy je možné odstoupit, jen dokud zaměstnanec nenastoupil do 
práce. 
(3) Nenastoupí-li zaměstnanec ve sjednaný den do práce, aniž mu v tom bránila 
překážka v práci, nebo se zaměstnavatel do týdne (§ 350a) nedozví o této překážce, 
může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit. 
(4) Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně; totéž platí o změně pracovní 
smlouvy a o odstoupení od ní. 
(5) Každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení pracovní smlouvy.“  (§ 34) 

• Dohoda o provedení práce 
„Zaměstnanec může Dohodu o provedení práce uzavřít s libovolným počtem 
zaměstnavatelů, s každým zaměstnavatelem až na 300 hodin ročně, musí být 
uzavřena písemně. Zaměstnanec ani zaměstnavatel neplatí zdravotní, sociální ani 
nemocenské pojištění z odměny, která u jednoho nebo více zaměstnavatele 
nepřesáhne 10.000 Kč za měsíc. Přitom může mít takovouto dohodu i u více 
zaměstnavatelů. 
Pokud má zaměstnanec u zaměstnavatele více takových dohod, neplatí se z nich 
zdravotní pojištění. Sociální a nemocenské pojištění se z těchto dohod platit musí, 
pokud součet odměn za měsíc přesáhne 10 tisíc Kč. 
Pokud zaměstnanec nemá v konkrétním měsíci jiný příjem než z Dohody o provedení 
práce do 10.000 Kč měsíčně a není za něj plátcem pojistného stát, musí se přihlásit 
do 8 dnů zdravotní pojišťovně jako osoba bez zdanitelných příjmů a sám platit 
pojistné (výše tohoto pojistného nezávisí na odměně z Dohody a je poměrně
nízká.).“2

                                                           
2 Zdroj: www.mpsv.cz 
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• Dohoda o provedení činnosti 

Dohoda o pracovní činnost je na vedlejší pracovní poměr a nemá výhody pracovní 
smlouvy. „Dohodu o pracovní činnosti lze uzavřít na zabezpečení úkolů nebo 
potřeb za předpokladu, že je práce vykonávána v průměru do poloviny stanovené 
týdenní pracovní doby. Dodržení tohoto limitu se posuzuje za celou dobu, na kterou 
byla tato dohoda uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. Dohoda o pracovní 
činnosti může být uzavřena, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže 
kalendářním roce 300 hodin. 

Dohodu o pracovní činnosti je povinen zaměstnavatel uzavřít písemně. Jedno 
vyhotovení této dohody vydá zaměstnanci. V dohodě o pracovní činnosti musí být 
uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se 
dohoda uzavírá. 

Sjednává se na dobu určitou nebo neurčitou. V dohodě lze sjednat způsob jejího 
zrušení, případné okamžité zrušení dohody lze sjednat jen pro ty případy, kdy lze 
zrušit pracovní poměr.“3

ÚKOL 20: Najděte vzor pracovní smlouvy a použijte ji pro uzavření pracovního 
vztahu se zaměstnanci, vložte ji do pracovního sešitu. 

Pro vyšší ročníky:  

ÚKOL 20a): Porovnejte rozdíly mezi pracovní smlouvou, dohodou o provedení 
práce a dohodou o pracovní činnosti ve vztahu zaměstnanec a zaměstnavatel, 
zaměstnanec a orgány státní správy. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Pro vyšší ročníky: 

                                                           
3 Zdroj: www.mpsv.cz 

     pracovní

     i
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ÚKOL 20b): Se zaměstnanci fiktivní firmy uzavřete pracovní poměr: na 
pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce a dohodu o provedení pracovní 
činnosti. Vyplněnou smlouvu a dohody vložte do pracovního sešitu. 

Podnikatel musí nahlásit na FÚ, že zaměstnává zaměstnance. Na ZP podnikatel 
vyplní tiskopis Hromadné oznámení zaměstnavatele a na OSSZ vyplní Oznámení o 
nástupu do zaměstnání: 

ÚKOL 21: Vyplňte Hromadné oznámení zaměstnavatele (ZP). (Příloha 2) 

ÚKOL 22: Vyplňte Oznámení o nástupu do zaměstnání (OSSZ). (Příloha 3) 

2.5 Kontaktní údaje 

ÚKOL 23: Vytvořte vlastní e-mailovou adresu a název internetových stránek. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ÚKOL 24: Vytvořte grafický návrh vizitky.  
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2.6 Reklama a propagace 

ÚKOL 25: Zjistěte, jaké druhy reklamy existují a jak mohou vypadat. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ÚKOL 26: Napište, které typy reklamy zvolíte pro svou fiktivní firmu a proč. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ÚKOL 27: Vytvořte zvolený typ reklamy.  
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ÚKOL 28: Vytvořte písemnou nabídku na zvolený produkt své fiktivní firmy. 
Uveďte, kdo a komu ji zašle.   

3. Fiktivní firma - realizace podnikatelského záměru 
v praxi  

ÚKOL 29: Vypočtěte velikost zásob pro zahájení činnosti.  

ÚKOL 30: Napište objednávky na nákup zboží, které bude potřeba před 
zahájením provozu, a odešlete je.  

ÚKOL 31: Zkontrolujte a zaevidujte přijaté faktury, proplaťte je a předejte zboží 
do provozu.

ÚKOL 32: Najděte formuláře příjmového a výdajového dokladu, faktury. 

ÚKOL 33: Začněte vést daňovou evidenci – každý podnikatel i jeho 
zaměstnanec podle náplně své práce.4  

ÚKOL 34: Stanovte cenu výrobku (služby). 

ÚKOL 35: Napište, jak budete získávat obchodní kontakty. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

                                                           

4 Do daňové evidence patří: deník příjmů a výdajů, kniha pohledávek a závazků, karty dlouhodobého 
majetku, karty zásob, karty rezerv, karty pro zapisování nepeněžních transakcí, mzdová evidence, 
pokladní kniha, evidence stálých plateb, kniha jízd. 
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ÚKOL 36: Uveďte, jak budete získávat nové zakázky a zákazníky pro svou 
fiktivní firmu. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

ÚKOL 37: Napište, jakým způsobem budete udržovat a rozvíjet svou firmu. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

ÚKOL 38: Napište obchodní nabídku. 



21 
 

4. Zakončení účetního období, vyhodnocení 
praktického ověření návrhu 

4.1 Ukončení účetního období 

ÚKOL 39: Ukončete daňovou evidenci, zjistěte výsledek hospodaření a vyplňte 
ve spolupráci s učitelem Přiznání k dani z příjmů fyzických osob. (Příloha 4) 

4.2 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti 

Pro vyšší ročníky: 

ÚKOL 40: Proveďte ve spolupráci s učitelem vyúčtování daně z příjmů ze 
závislé činnosti.  

4.3 Vyúčtování samostatně výdělečné činnosti pro OSSZ 

ÚKOL 41: Vyplňte ve spolupráci s učitelem Přehled o příjmech a výdajích 
OSVČ.5 (Příloha 5) 

4.4 Vyúčtování samostatně výdělečné činnosti pro ZP 

ÚKOL 42: Najděte na internetu tiskopis Přehled o příjmech a výdajích pro ZP, 
vyplňte ho ve spolupráci s učitelem, vytiskněte a vložte do pracovního sešitu.  

                                                           
5 OSVČ je fyzická osoba neboli podnikatel. 
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5. Přílohy 
5.1 Příloha 1: Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele (2 strany) 

5.2 Příloha 2: Hromadné oznámení zaměstnavatele (1 strana) 

5.3 Příloha 3: Oznámení o nástupu do zaměstnání (1 strana) 

5.4 Příloha 4: Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (8 stran) 

5.6 Příloha 5: Přehled o příjmech a výdajích OSVČ (2 strany) 
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1

/

Otisk podacího razítka finančního úřadu

25 5405   MFin 5405 vzor č. 19

Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu

Územnímu pracovišti v, ve, pro

01 Daňové identifikační číslo

02 Rodné číslo

1. oddíl – Údaje o poplatníkovi
06 Příjmení 07 Rodné příjmení 08 Jméno(-a)

09 Titul 10 Státní příslušnost 11 Číslo pasu

Adresa místa pobytu v den podání dAP
12 Obec 13 Ulice / část obce  14 Číslo popisné / orientační

15 PSČ 16 Telefon / mobilní telefon 17 Fax / e-mail 18 Stát

Adresa místa pobytu na území České republiky, kde se poplatník obvykle ve zdaňovacím období zdržoval
Řádky 23 až 28 vyplňte pouze v případě, že nemáte bydliště (trvalý pobyt) na území České republiky.

Adresa místa pobytu k poslednímu dni kalendářního roku, za který se daň vyměřuje
Řádky 19 až 22 vyplňte pouze v případě, že adresa k poslednímu dni kalendářního roku, za který se DAP podává, je rozdílná od adresy 
v den podání DAP.

19 Obec 20 Ulice / část obce 21 Číslo popisné / orientační 22 PSČ

23 Obec 24 Ulice / část obce  25 Číslo popisné / orientační

26 PSČ 27 Telefon / mobilní telefon 28 Fax / e-mail

05 DAP zpracoval a předkládá daňový poradce na základě plné moci k zastupování, ano ne
 která byla uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty1)

05a Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem1) ano ne

Datum

opravnéřádné dodatečné

04 Kód rozlišení typu DAP2)

03 DAP1)

Důvody pro podání dodatečného
DAP zjištěny dne

 C Z

PŘ I Z NÁN Í
k dani z příjmů fyzických osob

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

za zdaňovací období (kalendářní rok)  nebo jeho část2) od  do 
dále jen „DAP“

29 Kód státu – vyplní jen daňový nerezident 29a Výše celosvětových příjmů Kč

30 Spojení se zahraničními osobami1) ano ne

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.



2. ODDÍL – Dílčí základ daně, základ daně, ztráta
1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (§ 6 zákona) 

3. ODDÍL – Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem

31 Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů

32 Úhrn povinného pojistného podle § 6 odst.13 zákona

33 Daň zaplacená v zahraničí podle § 6 odst. 14 zákona
34 Dílčí základ daně podle § 6 zákona 

(ř. 31 + ř. 32 – ř. 33)
35 Úhrn příjmů plynoucí ze zahraničí zvýšený o povinné 

pojistné podle § 6 odst. 13 zákona

 poplatník finanční úřad

2. Dílčí základy daně z příjmů fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ daně a ztráta 

36 Dílčí základ daně ze závislé činnosti podle § 6 zákona (ř. 34)

36a Dílčí základ daně ze závislé činnosti podle § 6 zákona po vynětí 
(ř. 36 – úhrn vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí podle § 6 zákona 
nebo ř. 36)

37  Dílčí základ daně nebo ztráta z podnikání a z jiné samostatné 
výdělečné činnosti podle § 7 zákona (ř. 113 přílohy č. 1 DAP) 

38  Dílčí základ daně z kapitálového majetku podle § 8 zákona 

39  Dílčí základ daně nebo ztráta z pronájmu podle § 9 zákona 
(ř. 206 přílohy č. 2 DAP) 

40  Dílčí základ daně z ostatních příjmů podle § 10 zákona 
(ř. 209 přílohy č. 2 DAP) 

41  Úhrn řádků (ř. 37 + ř. 38 + ř. 39 + ř. 40).

41a Úhrn dílčích základů daně podle § 7 až § 10 zákona po vynětí (ř. 41 – úhrn 
vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí podle § 7 až § 10 zákona nebo ř. 41)

42  Základ daně 
 (36a + kladná hodnota z ř. 41a) 

43  (neobsazeno)

44  Uplatňovaná výše ztráty – vzniklé a vyměřené za předcházející 
zdaňovací období maximálně do výše ř. 41a 

45  Základ daně po odečtení ztráty (ř. 42 – ř. 44)

2

Částka podle § 15

46  Odst. 1 zákona (hodnota daru/darů) 

47  Odst. 3 a 4 zákona (odečet úroků) 

48  Odst. 5 zákona (penzijní připojištění a penzijní pojištění) 

49  Odst. 6 zákona (životní pojištění) 

50  Odst. 7 zákona (odborové příspěvky) 

51  Odst. 8 zákona (úhrada za další vzdělávání) 

52  § 34 odst. 4 zákona (výzkum a vývoj) 

53  Další částky

Počet 
měsíců

Počet 
měsíců

54  Úhrn nezdanitelných částí základu daně a položek 
odčitatelných od základu daně (ř. 46 + ř. 47 + ř. 48 + 
+ ř. 49 + ř. 50 + ř. 51 + ř. 52 + ř. 53)

55  Základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně 
a položky odčitatelné od základu daně (ř. 45 – ř. 54)

 56  Základ daně zaokrouhlený na celá sta Kč dolů 

57  Daň podle § 16 zákona

4. ODDÍL – Daň celkem, ztráta
58 Daň podle § 16 zákona (ř. 57) nebo částka 
 z ř. 330 přílohy č. 3 DAP
59 (neobsazeno)

60 Daň celkem zaokrouhlená na celé Kč nahoru (ř. 58)
61 Daňová ztráta - zaokrouhlená na celé Kč nahoru

bez znaménka minus

5. ODDÍL – Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění
62 Slevy celkem podle § 35 odst. 1 zákona

63 Sleva podle § 35a nebo § 35b zákona 
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84 Úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti 
a z funkčních požitků (po slevách na dani)

85 Na zbývajících zálohách zaplaceno poplatníkem celkem 

86 Zaplacená daň stanovená paušální částkou podle § 7a 
zákona 

87 Sražená daň podle § 36 odst. 6 zákona (státní dluhopisy)

87a Sražená daň podle § 36 odst. 7 zákona 

88 Zajištěná daň plátcem podle § 38e zákona 

89 Sražená daň podle § 38f odst. 12 zákona 

90 Zaplacená daňová povinnost (záloha) 
podle § 38gb odst. 2 zákona 

91 Zbývá doplatit (ř. 74 – ř. 77 – ř. 84 – ř. 85 – ř. 86 – ř. 87 – ř. 87a – 
– ř. 88 – ř. 89 – ř. 90): (+) zbývá doplatit, (–) zaplaceno více 

Příjmení, jméno, titul Rodné číslomanželky (manžela)

Tab. č. 1 ÚDAJE O MANŽELCE (MANŽELOVI)

Částka podle § 35ba odst. 1

64  písm. a) zákona (na poplatníka) 

65a) písm. b) zákona (na manželku/manžela)

65b) písm. b) zákona (na manželku/manžela, 
 která/který je držitelem ZTP/P)
66 písm. c) zákona (na poživatele invalidního důchodu 

pro invaliditu prvního nebo druhého stupně)
67 písm. d) zákona (na poživatele invalidního důchodu 

pro invaliditu třetího stupně)

68 písm. e) zákona (na držitele průkazu ZTP/P)

69 písm. f) zákona (studium)

70 Úhrn slev na dani podle § 35, § 35a, § 35b a § 35ba zákona 
(ř. 62 + ř. 63 + ř. 64 + ř. 65a + ř. 65b + ř. 66 + ř. 67 + ř. 68 + ř. 69)

71 Daň po uplatnění slev podle § 35, § 35a, § 35b a § 35ba 
zákona (ř. 60 – ř. 70)

Počet 
měsíců

Počet 
měsíců

7. ODDÍL – Placení daně

1

2

3

4

Příjmení a jméno(-a) Rodné číslo Počet měsíců
 Počet měsíců 

     se ZTP/P
 1 2 3 4

Tab. č. 2   ÚDAJE O DĚTECH ŽIJÍCÍCH V DOMÁCNOSTI

75 Daňový bonus (ř. 72 – ř. 73)

76 Úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů podle § 35d 
zákona (včetně případného doplatku na daňovém bonusu) 

77 Rozdíl na daňovém bonusu (ř. 75 – ř. 76)

Celkem

72  Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

73  Sleva na dani (částka z ř. 72, uplatněná maximálně 
do výše daně na ř. 71)

74 Daň po uplatnění slevy podle § 35c zákona (ř. 71 – ř. 73) 

6. ODDÍL – Dodatečné DAP
78 Poslední známá daň

79 Zjištěná daň podle § 141 zákona č. 280/2009 Sb., daňového 
řádu (ř. 74)

80 Rozdíl řádků (ř. 79 – ř. 78) : zvýšení (+) částka daně 
se zvyšuje, snížení (–) částka daně se snižuje 

81 Poslední známá daň – daňová ztráta podle § 5 zákona

82 Zjištěná ztráta podle § 141 zákona č. 280/2009 Sb., 
daňového řádu (ř. 61)

83 Rozdíl řádků (ř. 82 – ř. 81): zvýšení (+) – daňová ztráta 
se zvyšuje, snížení (–) daňová ztráta se snižuje



Otisk podacího razítka finančního úřadu
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ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU NA DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
Podle ust. § 154 a 155 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, žádám o vrácení:

přeplatku na dani z příjmů fyzických osob  ....................................................................................................................................... Kč. 

Přeplatek zašlete na adresu:  ...................................................................................................................................................................

nebo vraťte na účet vedený u  ..................................................................................... č. .......................................................................

kód banky  .........................................................................................  specifický symbol  ........................................................................

Vlastník účtu  ...................................................................  měna, ve které je účet veden  ........................................................................

V  ............................................................ dne  ...................................  Podpis poplatníka (zástupce)  ....................................................

PŘÍLOHY DAP: 
Ve sloupci uveďte počet listů příloh. 
Název přílohy

Příloha č. 1 – „Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona)“ 

Příloha č. 2 – „Výpočet dílčích základů daně z příjmů z pronájmu (§ 9 zákona) a z ostatních příjmů (§ 10 zákona)“

Příloha č. 3 – „Výpočet daně z příjmů ze zahraničí (§ 38f zákona)“ včetně Samostatných listů 1. oddílu

Účetní závěrka poplatníka, který vede účetnictví

Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona
„Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém 
zvýhodnění“ za příslušné zdaňovací období od všech zaměstnavatelů (např. podle § 38j odst. 3 zákona)

Doklad o poskytnutém daru 

Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru

Potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění nebo penzijní pojištění

Potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění

Potvrzení o zaplacené úhradě na další vzdělávání

Důvody pro podání dodatečného DAP

Další přílohy výše neuvedené 

Počet listů příloh celkem

1) Označte křížkem odpovídající variantu
2) Údaj vyplňte, pouze máte-li kód rozlišení typu DAP v případech 
uvedených v § 38gb zákona a dále v případech uvedených v § 239 
a § 244 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu ve znění pozdějších 
předpisů

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM

Údaje o zástupci: Kód zástupce:

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby

Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě

Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu

Datum

Otisk
razítka

Vlastnoruční podpis
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu



P ÍLOHA . 1 
je sou ástí tiskopisu P IZNÁNÍ k dani z p íjm  fyzických osob 
za zda ovací období 2012 – 25 5405  MFin 5405 vzor . 19 (dále jen „DAP“) 

/Rodné číslo:

(1)

Výpo et díl ího základu dan  z p íjm  z podnikání a z jiné samostatné výd le né innosti (§ 7 zákona)
1. Výpo et díl ího základu dan  z p íjm  z podnikání a z jiné samostatné výd le né innosti (§ 7 zákona)

Příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky a příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí

poplatník  nanční úřad

2.  Dopl ující údaje (§ 7 zákona)
A. Údaje  o obratu a odpisech 
Roční úhrn čistého obratu  Uplatněné odpisy celkem Z toho odpisy nemovitostí

101 Příjmy podle § 7 zákona 
   

102 Výdaje související s příjmy podle § 7 zákona   

103 (neobsazeno)

104 Rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 101 – ř. 102) 
nebo výsledek hospodaření (zisk, ztráta)

105 Úhrn částek podle § 5, § 23 zákona a ostatní úpravy podle zákona zvyšující 
– uveďte úhrn částek zvyšujících výsledek hospodaření nebo rozdíl
mezi příjmy a výdaji. Podkladem jsou částky uvedené v odd. E na str. (2)

106 Úhrn částek podle § 5, § 23 zákona a ostatní úpravy podle zákona snižující 
– uveďte úhrn částek snižujících výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi 
příjmy a výdaji. Podkladem jsou částky uvedené v odd. E na str. (2) 

107 Část příjmů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (zisk), kterou 
rozdělujete na spolupracující osobu (osoby) podle § 13 zákona

108 Část výdajů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (ztráta), 
kterou rozdělujete na spolupracující osobu (osoby) podle

 § 13 zákona

109 Část příjmů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (zisk), která
připadla na Vás jako na spolupracující osobu podle § 13 zákona 

110 Část výdajů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (ztráta), 
která připadla na Vás jako na spolupracující osobu podle § 13 zákona

111 (neobsazeno)

112 Váš podíl jako společníka veřejné obchodní společnosti nebo 
komplementáře komanditní společnosti. Vykáže-li společnost ztrátu, 
označte svůj podíl znaménkem minus (–)   

113 Dílčí základ daně (ztráta) z příjmů podle § 7 zákona
(ř. 104 + ř. 105 – ř. 106 – ř. 107 + ř. 108 + ř. 109 – ř. 110 – ř. 111 + ř. 112)

Vedu daňovou evidenci1) Vedu účetnictví1)
 Uplatňuji výdaje

  procentem z příjmů1)

25 5405/P1  MFin 5405/P1 - vzor č. 8

B. Druh innosti 2) Sazba výdajů
Název hlavní (převažující) činnosti % z příjmů  Příjmy Výdaje CZ - NACE

ástky uve te v celých K . íselné hodnoty po ítané v pr b hu výpo tu da ové povinnosti jsou ukazateli ve smyslu ustanovení 
§ 146 zákona . 280/2009 Sb., da ový ád, ve zn ní pozd jších p edpis  a jejich zaokrouhlení se provádí s p esností na dv  desetinná 
místa. Postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nep ípustné.

Název dalších činností

Celkem



(2)

F. Údaje o ú astnících sdružení 2)
Jste-li účastník sdružení, které není právnickou osobou, vyplňte údaje o ostatních členech sdružení

  Jména Příjmení DIČ
Podíl Podíl

    na příjmech v % na výdajích v %

 1.     

 2.     

 3.     

D. Tabulka pro poplatníky, kte í vedou da ovou evidenci podle § 7b zákona 
Vyplňte pouze v případě, vedete-li daňovou evidenci podle § 7b zákona. Údaje, prosím, vyplňte v celých Kč.

 Na začátku zdaňovacího období Na konci zdaňovacího období

 1. Hmotný majetek

 2. Peněžní prostředky v hotovosti*)

 3. Peněžní prostředky na bankovních účtech*)   

 4. Zásoby  

 5. Pohledávky včetně poskytnutých úvěrů a půjček

 6. Ostatní majetek*)

 7. Závazky včetně přijatých úvěrů a půjček

 8. Rezervy

9. Mzdy

*) označené údaje jsou nepovinné

E. Úpravy podle § 5, § 23 zákona 2)

č. ř. Popis úpravy podle § 5, § 23 zákona zvyšující poplatník uvede v celých Kč
  výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji

 1.  

 2.  

  3.

 4.

č. ř. Popis úpravy podle § 5, § 23 zákona snižující poplatník uvede v celých Kč
  výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji

 1.  

 2.  

  3.

 4.

G. Údaje o spolupracující osob 2)

Jste-li osoba, která rozděluje příjmy a výdaje podle § 13 zákona, uveďte údaje o spolupracující osobě

  Jména Příjmení DIČ (RČ) Podíl na příjmech a výdajích v %

 1.     

 2.     

H. Údaje o osob , která rozd luje p íjmy a výdaje

Jste-li spolupracující osoba podle § 13 zákona, uveďte údaje o osobě, která na Vás rozdělila příjmy a výdaje

 Jména Příjmení DIČ Podíl na příjmech a výdajích v %

 1.      

I. Údaje o ve ejné obchodní spole nosti nebo komanditní spole nosti 2)

Daňové identi kační číslo veřejné obchodní společnosti, kde jste společníkem, nebo komanditní DIČ   %
společnosti, kde jste komplementářem, a výše Vašeho podílu v procentech

1) Z předtištěných možností v rámečku vyberte odpovídající variantu a označte křížkem
2) Údaje, pro které nedostačuje vyhrazené místo, uveďte na volný list a přiložte k tiskopisu

C. Údaje o podnikání a jiné samostatné výd le né innosti
Datum zahájení činnosti  Datum přerušení činnosti  Datum ukončení činnosti   Datum obnovení činnosti Počet měsíců činnosti



(3)

POKYNY K P ÍLOZE . 1
Do následujících ádk  se uvádějí příjmy ze zdrojů na území České republiky i příjmy ze zdrojů v zahraničí, a to přepočtené na Kč.
Příjmy ze zdrojů v zahraničí se pro účely tohoto zákona rozumí příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí snížené o související výdaje 
stanovené podle tohoto zákona ve skutečné výši nebo v procentech z příjmů. Podle § 25 odst. 1 písm. i) zákona u poplatníka (§ 2 odst. 2 
zákona) nelze za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů vyňatých podle mezinárodní smlouvy o zamezení 
dvojího zdanění uznat výdaje převyšující tyto příjmy. Odčitatelné položky a položky snižující základ daně podle zahraničních právních 
předpisů nelze při stanovení základu daně použít. 
Pro účely vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí podle § 38f zákona se pro přepočet měny pro daňové účely použije § 38 zákona 
následovně:
-  Pokud vedete účetnictví, použijte kurzy devizového trhu vyhlášené Českou národní bankou uplatňované v účetnictví.
-  Pokud nevedete účetnictví, použijte jednotný kurz stanovený podle § 38 odst. 1 zákona, jestliže nepoužijete kurzy devizového trhu 

vyhlášené Českou národní bankou uplatňované v účetnictví.
ástky uve te v celých K . íselné hodnoty po ítané v pr b hu výpo tu da ové povinnosti jsou ukazateli ve smyslu 

ustanovení § 146 da ového ádu a jejich zaokrouhlení se provádí s p esností na dv  desetinná místa. Postupné zaokrouhlování 
ve dvou nebo více stupních je nep ípustné.

1. Výpo et díl ího základu dan  z p íjm  z podnikání a z jiné samostatné výd le né innosti (§ 7 zákona) 
V tabulce vyberte pouze jednu z předtištěných možností a v rámečku označte odpovídající variantu křížkem.
. 101 P íjmy podle § 7 zákona – do řádku vyplňte úhrn příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona) 

ovlivňujících základ daně z příjmů fyzických osob podle zákona k 31. 12. 2012 (podle druhu Vaší podnikatelské činnosti se nezahrnují 
např. i příjmy podle § 8 zákona). Vedete-li daňovou evidenci, jsou podkladem o příjmech údaje z této evidence. 
Neuplatňujete-li výdaje v prokázané výši, uveďte v tomto řádku úhrn zdanitelných příjmů podle § 7 zákona evidovaných v záznamech 
o příjmech podle § 7 odst. 8 zákona. V příjmech uvedených na tomto řádku bude i Váš podíl na příjmech účastníka sdružení, které není 
právnickou osobou, ve výši stanovené smlouvou o sdružení nebo rovným dílem. 
Na tomto ř. 101 neuvádějte Váš podíl na příjmech osoby samostatně výdělečně činné podle § 13 zákona, který máte jako spolupracující 
osoba (uveďte na ř. 109), a Váš podíl společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti na zisku 
(uveďte na ř. 112). Vedete-li účetnictví, vyplňte výsledek hospodaření před zdaněním – (zisk, ztráta) do ř. 104. Částky uvádějte před
úpravou podle § 5 a § 23 zákona. 
. 102 Výdaje související s p íjmy podle § 7 zákona – do řádku vyplňte úhrn výdajů souvisejících s příjmy z podnikání a z jiné 

samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona) ovlivňujících základ daně z příjmů fyzických osob podle zákona k 31. 12. 2012. Vedete-li 
daňovou evidenci, jsou podkladem o výdajích údaje z této evidence. Výdaje uplatníte u všech druhů podnikání a jiných samostatných 
výdělečných činností podle § 7 zákona, které tvoří jeden dílčí základ daně, stejně, tzn. ve výši prokazatelně vynaložených výdajů podle § 24 
zákona. Neuplatňujete-li výdaje v prokázané výši, uveďte výdaje uplatněné procentem z příjmů (§ 7 odst. 7 zákona) z úhrnu zdanitelných 
příjmů evidovaných v záznamu o příjmech podle § 7 odst. 8 zákona. Pro výpočet výdajů uváděných na tomto řádku použijte níže 
uvedenou tabulku „B. Druh činnosti“. Pro zdaňovací období 2012 si můžete uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, 
lesního a vodního hospodářství (zákon č. 252/1997 Sb.) a z příjmů ze živností řemeslných, 60 % z příjmů ze živnosti s výjimkou příjmů
ze živností řemeslných, 40 % v ostatních případech uvedených v ustanovení § 7 odst. 7 písm. c) zákona (např. autorské honoráře)
a 30 % z příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku. Pokud jste ve zdaňovacím období 2011 uplatnil výdaje v prokázané 
výši a ve zdaňovacím období 2012 chcete uplatnit výdaje procentem z příjmů, upravte výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy
a výdaji za zdaňovací období 2011 podle § 23 odst. 8 zákona prostřednictvím dodatečného daňového přiznání za zdaňovací období 
roku 2011. Ve výdajích uvedených na tomto řádku bude i Váš podíl na výdajích účastníka sdružení, které není právnickou osobou, 
ve výši stanovené smlouvou o sdružení nebo rovným dílem. Na tomto ř. 102 neuvádějte Váš podíl na výdajích osoby samostatně
výdělečně činné podle § 13 zákona, který máte jako spolupracující osoba (uveďte na ř. 110), a Váš podíl společníka veřejné obchodní 
společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti na ztrátě, kterou uveďte na ř. 112. Vedete-li účetnictví, vyplňte výsledek 
hospodaření před zdaněním – ztrátu do ř. 104. Částky uvádějte před úpravou podle § 5 a § 23 zákona. 
. 103 Pro zdaňovací období 2012 nevyplňujte.
. 104 Rozdíl mezi p íjmy a výdaji ( . 101 – . 102) nebo výsledek hospoda ení p ed zdan ním (zisk, ztráta) – uveďte podle údajů

v tiskopisu. Poplatníci vedoucí daňovou evidenci a poplatníci, kteří nevedou účetnictví, uvedou rozdíl mezi příjmy a výdaji a poplatníci, 
kteří vedou účetnictví, uvedou výsledek hospodaření před zdaněním. Údaje jsou uváděny před úpravou podle § 5 a § 23 zákona. 
V případě, že výdaje přesahují příjmy nebo výsledek hospodaření před zdaněním je ztráta, označte částku znaménkem minus. 
. 105 Úhrn ástek podle § 5, § 23 a ostatní úpravy podle zákona zvyšující – uve te úhrn ástek zvyšujících výsledek hospoda ení

nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji. Podkladem jsou částky uvedené v odd. E na str. (2). Mezi těmito částkami mohou být např.: zvyšující 
částky při nesplnění podmínek (§ 34 odst. 6 zákona) pro uplatnění částek podle § 34 odst. 3 zákona v platném znění do 31. 12. 
2004, částky sraženého pojistného neodvedeného do konce měsíce následujícího po uplynutí zdaňovacího období u zaměstnavatelů
vedoucích účetnictví, částky úprav při ukončení nebo přerušení činnosti a při změně způsobu uplatňování výdajů, nebo částky podle § 5 
odst. 10 zákona apod. 
. 106 Úhrn ástek podle § 5, § 23 a ostatní úpravy podle zákona snižující – uveďte úhrn částek snižujících výsledek hospodaření

nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji. Podkladem jsou částky uvedené v odd. E na str. (2). Mezi těmito částkami mohou být např.: částky
rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy, částky úprav při ukončení nebo přerušení činnosti a při změně způsobu uplatňování výdajů.
Vedete-li účetnictví, vyčleňte na tento řádek příjmy z kapitálového majetku zahrnuté ve výsledku hospodaření nebo částky podle § 5 
odst. 11 zákona. 
Příjmy z kapitálového majetku jsou dílčím základem daně podle § 8 zákona – uveďte na . 38, 2. oddílu základní ásti DAP na str. 2. 
. 107 ást p íjm  nebo výsledku hospoda ení p ed zdan ním (zisk), kterou rozd lujete na spolupracující osobu (osoby) podle 

§ 13 zákona – uveďte část příjmů nebo výsledku hospodaření (zisk), kterou rozd lujete na spolupracující osobu (osoby) podle § 13 
zákona.
. 108 ást výdaj  nebo výsledku hospoda ení p ed zdan ním (ztráta), kterou rozd lujete na spolupracující osobu (osoby) podle 

§ 13 zákona – uveďte část výdajů nebo výsledku hospodaření (ztráta), kterou rozd lujete na spolupracující osobu (osoby) podle § 13 
zákona.
Údaje o osobách, na které rozdělujete podíl na společných příjmech a výdajích připadající na spolupracující osobu (osoby) nebo podíl 
na výsledku hospodaření (zisk, ztráta), uveďte na str. (2) do oddílu G. 
. 109 ást p íjm  nebo výsledku hospoda ení p ed zdan ním (zisk), která p ipadla na Vás jako na spolupracující osobu podle 

§ 13 zákona – uveďte část příjmů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (zisk), která připadla na Vás jako na spolupracující osobu 
podle § 13 zákona.
. 110 ást výdaj  nebo výsledku hospoda ení p ed zdan ním (ztráta), která p ipadla na Vás jako na spolupracující osobu podle 

§ 13 zákona – uveďte část výdajů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (ztráta), která připadla na Vás jako na spolupracující 
osobu podle § 13 zákona. Údaje o osobě podnikatele, která na Vás rozděluje podíl na společných příjmech a výdajích připadající
na spolupracující osobu nebo podíl na výsledku hospodaření (zisk, ztráta), uveďte na str. (2) do oddílu H. 



(4)

. 111 Pro zdaňovací období 2012 nevyplňujte.

. 112 Váš podíl jako spole níka ve ejné obchodní spole nosti nebo komplementá e komanditní spole nosti – jako společník
veřejné obchodní společnosti nebo komplementář komanditní společnosti zde uveďte část základu daně (§ 7 zákona) veřejné obchodní 
společnosti nebo komanditní společnosti stanoveného podle § 23 – § 33 zákona. Tato část základu daně se stanoví ve stejném poměru,
jako je rozdělován zisk podle společenské smlouvy, jinak rovným dílem. Vykáže-li veřejná obchodní společnost nebo komanditní 
společnost ztrátu, rozděluje se část této ztráty stejně jako základ daně. V tomto případě označte svůj podíl znaménkem minus (–), 
tzn. v konečném součtu na ř. 113 částku odečtete.
. 113 Díl í základ dan  (ztráta) z p íjm  podle § 7 zákona ( . 104 + . 105 – . 106 – . 107 + . 108 + . 109 – . 110 – . 111 + . 112) 

– vypočtěte částku podle pokynů. Rozdíl menší než nula je dílčí ztrátou podle § 7 zákona. Údaj přeneste na . 37, 2. oddílu, základní 
ásti DAP na stranu 2. 

2. K dopl ujícím údaj m (k § 7 zákona) 
A. Údaje o obratu a odpisech 
Ro ní úhrn istého obratu – vedete-li účetnictví, uveďte roční úhrn čistého obratu podle § 20 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Uplatn né odpisy celkem – uveďte uplatněné odpisy z obchodního majetku Vámi evidovaného. 
Z toho odpisy nemovitostí – uveďte z celkově uplatněných odpisů z obchodního majetku poplatníka odpisy nemovitostí. 
B. Druh innosti
Název innosti – uveďte slovní označení předmětu Vašeho podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a pokud bylo vykonáváno 
více činností, uveďte i další činnosti. Při uplatnění výdajů procentem z příjmů (podle § 7 odst. 7 zákona) ke každé činnosti uveďte výši 
příjmů v Kč, výši výdajů v Kč a výši procentní sazby pro stanovení výše výdajů (viz pokyny k ř. 102). Údaje, pro které nedostačuje
vyhrazené místo, uveďte na volný list a přiložte k tiskopisu.
CZ - NACE – vyplní pouze  nanční úřad.
C. Údaje o podnikání a o jiné samostatné výd le né innosti
Neuvád jte údaje o skute nostech, ke kterým došlo p ed 1. 1. 2012 
Datum zahájení innosti – uveďte datum skutečného zahájení činnosti.
Datum p erušení innosti – uveďte datum přerušení činnosti.
Datum ukon ení innosti – uveďte datum skutečného ukončení činnosti.
Datum obnovení innosti – uveďte datum obnovení činnosti.
Po et m síc innosti – uveďte počet měsíců, ve kterých jste provozoval činnost podle § 7 odst.1 písm. a), b) nebo c) zákona
D. Tabulka pro poplatníky, kte í vedou da ovou evidenci podle § 7b zákona
Údaje na . 1 až . 7 se uvád jí podle § 7b zákona 
K ádku 1: na konci zdaňovacího období se uvádí zůstatková cena hmotného majetku podle § 29 zákona de novaného podle § 26 
odst. 2 zákona 
K ádku 2: na konci zdaňovacího období uveďte stav peněžních prostředků v hotovosti a cenin podle § 7b zákona 
K ádku 3: na konci zdaňovacího období uveďte stav peněžních prostředků na bankovních účtech podle § 7b zákona 
K ádku 4: na konci zdaňovacího období se uvádí zjištěný skutečný stav zásob k poslednímu dni zdaňovacího období 
K ádku 5: na konci zdaňovacího období se uvádí zjištěný skutečný stav pohledávek k poslednímu dni zdaňovacího období 
K ádku 6: na konci zdaňovacího období uveďte stav ostatního majetku podle § 7b zákona 
K ádku 7: na konci zdaňovacího období se uvádí zjištěný skutečný stav závazků k poslednímu dni zdaňovacího období 
K ádku 8: údaje o rezervách de novaných v zákoně č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů, se přebírají z karet zákonných rezerv. 
K ádku 9: údaje o mzdách se přebírají ze mzdové agendy (mzdové listy, rekapitulace mezd apod.). Uveďte celkový objem zúčtovaných
mezd za zdaňovací období. 
Údaje uvedené v tabulce v tomto členění můžete uvést k prokázání obchodního majetku pro účely zvláštních předpisů.
E. Úpravy podle § 5, § 23 zákona a ostatní úpravy podle zákona 
V případě, že zvyšujete, snižujete výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji o položky podle § 5, § 23 zákona a ostatní 
úpravy podle zákona, uveďte jejich popis a výši v celých Kč v následujících tabulkách. V prvé tabulce uveďte položky zvyšující a v tabulce 
druhé položky snižující výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji. Údaje, pro které nedostačuje vyhrazené místo, uveďte
na volný list a přiložte k tiskopisu. 
F. Údaje o ú astnících sdružení
Jste-li účastník sdružení, které není právnickou osobou, vyplňte předepsané údaje o ostatních účastnících sdružení. 
G. Údaje o spolupracujících osobách 
Jste-li osoba, která rozděluje příjmy a výdaje podle § 13 zákona, uveďte předepsané údaje o spolupracujících osobách. 
H. Údaje o osob , která rozd luje p íjmy a výdaje 
Jste-li spolupracující osoba podle § 13 zákona, uveďte předepsané údaje o osobě, která na Vás rozdělila příjmy a výdaje. 
I. Údaje o ve ejné obchodní spole nosti nebo komanditní spole nost
Uveďte přidělené Daňové identi kační číslo (DIČ) veřejné obchodní společnosti, kde jste společníkem, nebo komanditní společnosti, kde 
jste komplementářem, a výši Vašeho podílu v procentech. 
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P ehled o p íjmech a výdajích OSV  za rok 2012
podle § 15 zákona . 589/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis

1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) Rodné číslo

Variabilní symbol

1. Příjmení 2. Jméno 3. Titul 4. Datum narození

5. Ulice

8. Obec

6. Číslo popisné/orient.

9. PSČ (Post Code)

7. Telefon

10. Stát 11. ID datové schránky

2. Údaje o samostatné výdělečné činnosti (SVČ) a daňovém přiznání

12. V roce 2012 jsem vykonával/a samostatnou výdělečnou činnost: jen hlavní jen vedlejší hlavní i vedlejší

13. Daňové přiznání zpracovává
 a předává daňový poradce:

ano ne

ano ne

ano ne ano ne

ano ne

ano ne

14. Jsem povinen/povinna podávat
 daňové přiznání:

15. Jsem poplatníkem daně z příjmů
 stanovené paušální částkou:

16. Protokol o platbě daně z příjmů
 paušální částkou předložen dne:

17. Rozhodnutí finančního úřadu o prodloužení
 lhůty pro předložení daňového přiznání:

18. Účtování v hospodářském roce
 (§ 7 odst. 12 zák. č. 586/1992 Sb.):

4. Vedlejší samostatná výdělečná činnost – podle ustanovení § 9 odst. 6 písm. a) až e) zák. č. 155/1995 Sb. 

3. Údaje o účasti na nemocenském pojištění (NP) OSVČ

5. Údaje o daňovém základu OSVČ za rok 2012 a další údaje podle § 15 zák. č. 589/1992 Sb.

26. Daňový základ

27. Počet měsíců, v nichž jsem považován/a za OSVČ

28. Počet měsíců, v nichž jsem vykonával/a SVČ alespoň po část měsíce

29. Průměrný měsíční daňový základ

30. Rozdělení daňového základu

31. Vypočtený vyměřovací základ

32. Dílčí vyměřovací základ

33. V roce 2012 jsem si alespoň v jednom kalendářním měsíci stanovil/a vyšší MZ pro pojistné na NP 
a zároveň vyšší MVZ pro zálohu na DP, než činil můj minimální MVZ pro zálohu na DP:

35. Minimální vyměřovací základ

34. Úhrn MVZ pro zálohu na DP

36. Určený vyměřovací základ

37. Vyměřovací základ ze zaměstnání

hlavní

hlavní vedlejší

vedlejší

vedlejší činnost

vedlejší činnost

vedlejší činnosthlavní činnost

hlavní činnost

hlavní činnost

Poznámka:
řádky 30 a 32 se vyplňují
pouze v případě, byla-li
vykonávána hlavní i vedlejší
činnost (čtěte pokyny)

Vyplní OSVČ, která na řádku 
č. 33 uvedla ano.

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

strana 1

Pro výpočet údajů v části 5, při vyplňování tohoto formuláře a následném vytištění na Vaší tiskárně, můžete jako pomůcku využít elektronický formulář na internetové adrese www.cssz.cz.

řádný opravný

38. Součet řádků 36 a 37 Kč

39. Vyměřovací základ ze SVČ Kč

40. Pojistné na DP Kč

41. Úhrn zaplacených záloh na DP Kč

42. Rozdíl mezi Pojistným
 a Úhrnem záloh (40 – 41) Kč

ze dne prodlouženo do dne

V roce 2012 jsem vedlejší SVČ vykonával/a v měsících: 1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1–12

1–12

Z důvodů:

21. výkonu zaměstnání

19. Dobrovolná účast na nemocenském pojištění:

22. nároku na výplatu invalidního důchodu nebo přiznání starobního důchodu

20. V kalendářních měsících:

23.1. nároku na rodičovský příspěvek

23.2. nároku na PPM nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu z nemocenského pojistění zaměstnanců

23.3. osobní péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I, nebo o osobu, která
 je závislá na péči jiné osoby ve stupni II–IV

24. výkonu vojenské služby v ozbrojených silách ČR

25. nezaopatřeného dítěte podle § 20 odst. 3 písm. a) zák. č. 155/1995 Sb.

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00

,00

,00

1  7  9  2  1  0  5  3  6  4

CZ
eská republika - CZ
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P ehled o p íjmech a výdajích OSV  za rok 2012 – 2. strana

6. Způsob použití přeplatku

Rodné číslo OSVČ

1/13

KčPřeplatek (část přeplatku) ve výši:

Přeplatek (zbývající část přeplatku):

použijte (pokud nemám vůči OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno nebo ČSSZ splatný závazek) na úhradu záloh na pojistné 

a) vraťte na účet:

b) pošlete poštovní poukázkou
 na adresu:

IBAN (mezinárodní číslo účtu použijte při platbě do ciziny)

Předčíslí účtu Číslo účtu Kód banky Variabilní symbol Specifický symbol

– /

Příjmení Jméno Titul

Ulice

Obec

Číslo popisné/orientační

PSČ (Post Code)

Stát

7. Výše zálohy na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (DP) na rok 2013

Pro účely placení záloh na pojistné budu v roce 2013 považován/a za OSVČ vykonávající: hlavní činnost vedlejší činnost

43. Měsíční vyměřovací základ:

44. Měsíční záloha na DP:

46. Účast na důchodovém spoření

Kč

Kč

8. Údaje o OSVČ, se kterou je vykonávána spolupráce Rodné číslo
Příjmení Jméno Titul Datum narození

Ulice

Obec

Číslo popisné/orientační

PSČ (Post Code) Stát

9. Přihláška k účasti na důchodovém pojištění OSVČ v roce 2012

Vzhledem k tomu, že jsem v roce 2012 nedosáhl/a z výkonu vedlejší samostatné výd le né innosti zákonem stanoveného
p íjmu pro povinnou ú ast na d chodovém pojišt ní OSV , p ihlašuji se k této ú asti dnem podání tohoto P ehledu:

12. Podpisy a razítka

ano ne

Název příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno

Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v tomto Přehledu jsou pravdivé a že příslušné správě sociálního zabezpečení ohlásím změny údajů, které by vedly 
ke zvýšení vyměřovacího základu za rok 2012, a to do 8 dnů ode dne, kdy jsem se o těchto změnách dozvěděl/a.

Datum přijetí formulářeDatum vyplnění formuláře

Počet příloh

Podpis (a razítko) OSVČ Podpis a razítko OSSZ
ČSSZ 89 324 10 – I/2013

strana 2

2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 9/13 10/13 11/13 12/13 1/13–12/13

10. Údaje o opravném přehledu

11. Údaje o důchodovém spoření

Datum zjištění nové výše výměřovacího základu ze SVČ

Důvod předložení opravného přehledu

na měsíce:

45. Měsíční pojistné na NP: Kč

,00

,00

od: do:

ano ne

2  6  1  7  1  7  0  1  9  4

eská republika - CZ

CZ

eská republika - CZ

CZ






